




INFORMACJE O GRZE

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:

• 15 klocków

• 10 kart

• 2 arkusze naklejek

• Instrukcja gry



OPAKOWANIE

295 x 245 x 45 cm

245 mm

295 mm
45 mm





Wiosną drzewa pokrywają się listkami i kwiatami, lato przynosi zbiór 

owoców, jesienią wielobarwne liście opadają z drzew, a zima pokrywa je 

szronem i śniegiem - oto cykl życia przyrody. Dlaczego na Ziemi zmieniają 

się pory roku? Czy w każdym klimacie można wyróżnić 4 pory roku? Skąd 

bierze się śnieg? Dzieci są ciekawe świata wokół, chcą go poznawać i 

zadają wiele pytań. Najlepiej odpowiadać na nie w trakcie zabawy!

Tematyka gry Cztery Pory Roku skupiona jest wokół przyrody i zjawisk 

w niej zachodzących. Podczas gry, dzieci uczą się rozpoznawania pór 

roku, cech charakterystycznych dla danego okresu, mają możliwość 

zadania wielu, podstawowych dla ich rozwoju poznawczego pytań. Gra 

daje również rodzicom pretekst do rozmowy o ekologii i ochronie naszej 

planety.  To dobra i mądra zabawa, a do tego dająca wiele radości 

dzieciom i dorosłym!

Gra polega na układaniu z klocków wież  w taki sposób aby powstały 

drzewka charakterystyczne dla danej pory roku oraz dopasowanie do 

każdej z pór roku dziewczynki w stroju odpowiednim do pogody. 

CZTERY PORY ROKU

Na czym polega gra?



Cel gry:

Zadaniem każdego z graczy jest skompletowanie dwóch wybranych losowo pór
roku.

Aby to zrobić gracze muszą ułożyć klocki, dopasować karty i nazwać powstałe
pory roku oraz zjawiska pogodowe.

Proste zasady gry:

1. Karty dzielimy na 3 grupy: z drzewkami, wizerunkami dzieci oraz pogodą

2. Gracze kolejno łączą w pary rysunki na kartach– drzewka z dziećmi w 

różnych ubrankach  i nazywają pory roku. 

3. Na podstawie kart dziecko nazywa porę roku i odwzorowuje ją budując z 

klocków wizerunki drzewek i postaci dziewczynek. 

4. Każdy gracz kolejno dopasowuje karty z pogodą charakterystyczną dla danej 

pory roku.

Zasady gry



Wzory kompletów 
wg pory roku



Walory edukacyjne i rozwojowe gry

● Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową co jest szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka i uczenia się w szkole

● Ćwiczy umiejętność odwzorowywania co stymuluje rozwój lewej półkuli mózgu (dostrzeganie różnic i ich analiza)

● Wpływa na rozwój koncentracji, ćwiczy myślenie logiczne i analityczne

● Pozwala przeprowadzać ćwiczenia polegające na naśladowaniu wzorów prezentowanych na kartach lub układaniu wzorów z pamięci

● Dzięki grze dziecko zdobywa podstawową wiedzę przyrodniczą

● Gra uczy rozróżniania pór roku i cech charakterystycznych dla danego sezonu

● Uczy rozróżniania kolorów

● Wpływa na wzmocnienie relacji w rodzinie i w grupie rówieśników 

● Wzbudza pozytywne emocje, daje dużo radości i uśmiechu oraz motywacji do działania

Zwróć uwagę na:

● Elementy gry, które są jednocześnie klockami, dzięki czemu po skończonej rozgrywce dzieci mogą bawić się dalej

w dowolny sposób, używając tylko własnej wyobraźni

● Prosty, a jednocześnie niepowtarzalny pomysł na grę, który ma wpływ na rozwój dzieci 

● Ciekawy scenariusz gry, który jest interesujący zarówno dla malucha jak i dorosłego

● Jakość wykonania - wysokiej klasy tworzywo, brak ostrych krawędzi, wytrzymałość produktu, żywa kolorystyka

● Gra zawiera naklejki do samodzielnego przyklejenia i kolorowe karty z zadaniami

● Ciekawym pomysłem na wprowadzenie dziecko w zasady gry może być tłumaczenie ich zasad w trakcie rozkładania i oklejania jej e lementów. Dzięki 

temu zazwyczaj najmniej ciekawy etap gry, stanie się angażujący i wciągający. 

Atuty gry


